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2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP 

 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na lide e de 

intimação de BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A, atual denominação de Schahin 

Engenharia S/A, (CNPJ/MF sob o nº 61.226.890/0001-49), SCHAHIN HOLDING S/A (CNPJ/MF sob o nº 

07.746.166/0001-09), SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 53.066.577/0001-

62), SCHAHIN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A (CNPJ/MF sob o nº 08.976.266/0001-86), COMPANHIA 

SCHAHIN DE ATIVOS (CNPJ/MF sob o nº 08.078.716/0001-13), S.M. PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ/MF sob o nº 

05.528.707.0001-99), SATASCH PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 04.200.380/0001-69), DEEP BLACK 

DRILLING LLP, MTS PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 04.202.902/0001-61), representadas por sua 

Administradora Judicial KPMG CORPORATE FINANCE LTDA (CNPJ/MF: 29.414.117/0001-01), representada pela 

Dra. OSANA MENDONÇA (OAB/SP: 122.930), dos credores, do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, bem como da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACÁE (CNPJ/MF: 29.115.474/0001-60) . 

 
O MM. Juiz de Direito Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 

da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem 

conhecimento e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Recuperação Judicial de BASE 

ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A, atual denominação de Schahin Engenharia S/A, 

(CNPJ/MF sob o nº 61.226.890/0001-49), SCHAHIN HOLDING S/A (CNPJ/MF sob o nº 07.746.166/0001-09), 

SCHAHIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 53.066.577/0001-62), SCHAHIN 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A (CNPJ/MF sob o nº 08.976.266/0001-86), COMPANHIA SCHAHIN DE 

ATIVOS (CNPJ/MF sob o nº 08.078.716/0001-13), S.M. PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ/MF sob o nº 05.528.707.0001-

99), SATASCH PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 04.200.380/0001-69), DEEP BLACK DRILLING LLP, 

MTS PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF sob o nº 04.202.902/0001-61), processo nº 1037133-31.2015.8.26.0100, 

que nos termos do Art. 142, § 1º, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, e do Provimento CSM nº 1.625, de 09 de 

fevereiro de 2009, foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 
DO LEILÃO 
 
O leilão será conduzido em duas praças.  

 

A 1ª praça terá início em 09 de novembro de 2020 às 15h00min e se encerrará em 24 de novembro de 2020 às 

15h00min, onde o bem será levado à praça por valor mínimo não inferior à 40% (quarenta por cento) do valor da 

avaliação atualizado até a presente data pela Tabela Prática do TJSP.  

 

A 2ª praça terá início em 24 de novembro de 2020 às 15h00min e se encerrará em 15 de dezembro de 2020 às 

15h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 30% (trinta por cento) do valor de avaliação, 

atualizado até a presente data pela Tabela Prática do TJSP.  
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DO CONDUTOR DAS PRAÇAS 
 

A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial de São 

Paulo sob o nº 602, e pela Gestora Judicial LUT Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. (“Gestora LUT”), por meio de 

seu portal na rede mundial de computadores. 

 
LOCAL DO LEILÃO 
 
O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal www.lut.com.br. 

 
DO PAGAMENTO 
 
O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, guia de depósito judicial em favor do juízo 

responsável, no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 horas, após o 

encerramento da praça. 

 
Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto à Gestora LUT, boleto bancário em favor do 

Leiloeiro/Gestora, a título de comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo 

efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça. 

 

Após a realização do depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos 

comprovantes para o e-mail (contato@lut.com.br), a fim de que sejam juntados ao Auto de Arrematação.  

 

DA DESCRIÇÃO DOS BENS 
 
Lote 1 – Uma área de terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de 

Macaé, 2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as seguintes 

dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 50,00m de fundos, com a área 

remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de 

extensão por um lado, com a área designada por lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área 

designada por lote nº 04. . Matrícula nº 2986 no 3º CRI de Macaé. Contribuinte: 02.2.152.0501.001-21. Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.2 averbação de construção de um prédio comercial composto de salas para escritório, num 

total de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, cujo imóvel encontra-se cadastrado 

junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Consta na Av.4 averbação de edificação do 2º 

(segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área construída. Consta na Av.8 a indisponibilidade do 

imóvel constante da matrícula, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229- 90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 

Paulo). Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Valor da 

Avaliação: R$ 1.713.761,63(Um milhão, setecentos e treze mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três 

centavos), atualizados até setembro de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. 

 
Lote 2 – Terreno formado pela unificação dos lotes 4, 4B e 5A, que de acordo com planta de remembramento aprovado 

pela PMM em 21.02.90, requerimento nº 8908/89, passa a medir e confrontar-se da seguinte maneira: 75,00m de frente 

com a rua Acadêmico Paulo Sergio C. Vasconcelos; 75,00m de fundos, com Arley A. Carvalho Imobiliária; 100,00m de 

um lado com o lote 3A; e, 100m de outro lado, com o lote 5B, perfazendo a área total de 7.500,00m². Matrícula nº 

14.705 no 2º CRI de Macaé. Contribuinte: 01.6.044.0340.002.40. Matrícula Atualizada: Consta na Av.2 averbação de 
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construção de um prédio comercial administrativo, situado a rua Acadêmico P. Sergio C. Vasconcelos nº 704 na Granja 

dos Cavaleiros neste 1º distrito de Macaé, com a área construída de 156,00m², estando a mesma Cadastrada sob o nº 

01.6.044.0340.002.402. Consta na Av.4 averbação de construção de um galpão, situado a rua Acadêmico Paulo Sergio 

C. Vasconcelos nº 704 na Granja dos Cavaleiros neste 1º distrito de Macaé, com a área construída de 600,00m², 

estando o mesmo cadastrado sob o nº 01.6.044.0340.001-393. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos 

Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 3.492.343,00 (três milhões, quatrocentos e 

noventa e dois mil, trezentos e quarenta e três reais), atualizados até setembro de 2020, pela Tabela Prática do TJSP.  

 
OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais 

ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não 

poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De 

igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 

transferência dos bens móveis arrematados. 

 

Haja vista a natureza falimentar da ação, toda matéria discutida em processos com penhoras antecedentes serão de 

competência do juízo falimentar, ou seja, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da Massa Falida. 

 
Cumpre informar que até a publicação deste edital não há decisão judicial suspendendo ou impossibilitando a venda do 

bem contido neste leilão. 

 
Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

 

 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Marcelo Barbosa Sacramone 

Juiz de Direito 

 

 

 

 


